Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende:, Anja Damgaard Johansen, Anne Leonhard

1) Godkendelse af referat
Godkendt

2) Bemærkninger til dagsorden
3) Orientering om dagligdagen (Steen og Torben)





Elevtal 258
Der er netop afholdt projektopgave i 7. - 9. klasse
10 klasse er i brobygning i uge 43 og 44
Brev til kommende 0. klasser sendes ud snarest, hvor de indbydes til info-aften, torsdag
den 12. november kl. 19.00. Denne dag vil interesserede elever og forældre til kommende 10. klasse også blive indbudt.
 Der er indført ”personale-posten”, der udkommer en gang om ugen. Her bliver der orienteret om løst og fast.

4) HP 2022, status
HP 2022 har ligget lidt i dvæle det sidste halve år. Nu er det tid til at se på planen igen. HP 2022
vil blive et fast punkt på dagsordenen fremover.
På næste møde vil de 3 udvalg, IT, faglighed og adfærd, give en status på hvor langt de er nået.
Opdateret handlingsplan vil blive lagt på intra.

5) Budget 2016, status (økonomiudvalget)
Finanslovsforslaget indvirkning på de frie grundskolers tilskud:
Tilskudstaksterne falder med ca. 3,6 %. Koblingsprocenten er uændret 71 %, men folkeskolens enhedsudgifter er faldet med 2 %. Taksterne falder også pga. specialundervisningspuljen, som tildeles ekstra 63
mio. kr. Desuden er der afsat 5 mio. mere til Vikarkassen, end Fordelingssekretariatets bestyrelse har ønsket afsnøret.

Tilskudstakster
Grundtilskud
Fællesudgifter 1 (0-220 elever)
Fællesudgifter 2 (elev nr. 221 - )
Undervisningstakst 1 (under 13 år)
Undervisningstakst 2 (13 år og derover)
Undervisningstakst 3 (10. klasse)
SFO-tilskud
Bygningstilskud
Kostskoletilskud

2015
10.000
5.607
2.243
29.753
39.273
38.168
11.132
2.046
47.850

2016
10.000
5.424
2.170
28.684
37.863
36.758
11.143
2.066
47.898

I kroner og øre betyder finanslovsforslaget at vores skole mister omkring 500.000 kr. Derudover er der
den lønregulering, som blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Lønreguleringen betyder en merudgift
om året på 300.000 kroner. Det, der trækker den anden vej, er et større elevtal.
Det betyder, at for at få budgettet til at hænge sammen, kigger vi på alle muligheder, det vil sige også
øget egenbetaling.

6) Mulige indtægtskilder på kort og langt sigt
Bestyrelsen arbejdede i grupper, hvor de skulle komme med forslag til, hvor de kunne finde midler. Herefter skulle de inddele forslagene i grøn(kan vi gøre uden den store forskel) gul(kan vi
gøre, men det vil kunne mærkes) og rød(vil vi ikke, men det kan blive nødvendigt)

7) Økonomi
Økonomiopfølgningen blev gennemgået, og der blev aftalt en månedlig opfølgning af økonomien.

8) Meddelelser



Barselsvikariatet er ude i andet opslag.
TF bliver i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

9) Eventuelt
Lars-Frederik, Niels, Steen og Torben har været på til årsmøde i Danmarks Privatskoleforening.
Det var et godt og givende møde.
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